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KOVÁCS ZSUZSA – SZIGETHY ZSÓFIA 

Találkozás az emlékezettel – Demens betegek a múzeumban  

Absztrakt: Tanulmányunkban európai szabadtéri múzeumok példáin keresztül szeretnénk bemutatni az 
időskori demenciában szenvedő látogatóink számára tervezett programunkat a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban. Mi lehet egy múzeum feladata az idős korosztályba tartozó látogatókkal? Nagyon 
fontos, hogy ezen a csoporton belül is ne csak az aktív időskorúak rétegét tudjuk megszólítani, akár 
látogatóként, akár önkéntesként érkeznek, hanem a fizikailag és szellemileg már nem aktív idősek szá-
mára is vonzó cél legyen az intézmény, ennek egy eleme lehet a bemutatandó programunk.  Európai 
példáinkat a norvég, svéd, dán és angol szabadtéri múzeumok évek óta működő programjai jelentik, 
ahol kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a múzeumok hármas funkcióján túl – gyűjtés, megőrzés, köz-
zététel – a társadalmi felelősségvállaláshoz is csatlakozzanak. Programunk az EU támogatásával, az 
Erasmus Plus program keretében valósulhat meg. Célunk, hogy a demens betegek a látogatás során 
olyan egyedi élményt kapjanak, melynek hatására betegségük folyamata lelassul, állapotuk stabilizáló-
dik. Szeretnénk továbbá a hozzátartozóknak és az idősek otthona alkalmazottainak is segítséget nyúj-
tani abban, hogy a múzeumból távozva is tovább foglalkozhassanak betegeikkel.  Kulcsszavak: társa-
dalmi felelősségvállalás, idősek múzeumi foglalkoztatás, demens betegek a múzeumban . 

 

Bevezetés, téma indoklása 

A demens betegek rutinszerű mindennapjainak élményekkel történő feltöltése mellett kötelezte 

el magát a szentendrei Skanzen. Az Európai Unió Erasmus Plus programjának támogatásával 

négy külföldi Skanzennel és három egyetemmel közösen egy olyan mintaprogram létrahozá-

sában vesz részt a Múzeum, amely kifejezetten demens betegnek szól. A cél pedig az, hogy a 

speciális múzeumi program bekerüljön az egészségügyi ellátó rendszer információs rendsze-

rébe, ahol a Skanzen programja olyan aktív helyszínként jelenik meg, amely alkalmas arra, 

hogy a demens betegek életminőségén javítson. A programban résztvevő múzeumok, az angliai 

Beamish Museum, a dániai Den Gamle By, norvégiai Maihaugen múzeum, a svédországi 

Jamtli múzeum és a szentendrei Skanzen, Európa legjobb szabadtéri múzeumi közé tartoznak. 

Ezen intézmények vezetői arra szövetkeztek, hogy múzeumaik olyan közös programokat dol-

gozzanak ki, amelyekkel képesek a megújulásra, hozzájárulnak ahhoz, hogy a minél szélesebb 

látogatói rétegek részére biztosítsák a kulturális hozzáférést.  

Egy 2013-ban lezárult Grundtvig program keretében az intézmények szakmai munkatársa-

inak lehetőségük volt arra, hogy meglátogathassák, működés közben láthassák a múzeumokat. 

A látogatások alkalmával az önkéntes programok működését, a demens programokat és a mú-

zeumok körül működő aktív közösségeket ismerhették meg a kollégák. A korábbi közös munka 

eredménye egy olyan, bármely termes vagy szabadtéri múzeumban használható önkéntes prog-

ramok elindításához és fenntartásához szükséges kézikönyv, amelyet nemcsak a programban 

résztvevő, hanem bármely intézmény haszonnal forgathat az önkéntesek feladatainak hatékony 

szervezése, a csoport precíz adminisztrálása során. 

A program másik hozadéka pedig a közös munka tovább folytatása, amelynek keretében 

az intézmények az önkéntes program kézikönyvéhez hasonló mintaprogramot, és a program 

hatékony működéséhez szükséges kézikönyvet dolgoznak ki. 
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Külföldi példák1 

A pályázatban résztvevő országok különböző programokkal, háttérrel, különböző tapasztala-

tokkal rendelkeznek a demens betegekkel való bánásmódban. 

A norvég Maihaugen skanzen 2012-ben indította útjára a demensekkel foglalkozó progra-

mot, egy 1938-as időmetszet szerint berendezett városi házban. Az első látogatók a helyi idő-

sek otthonából érkeztek. A vendégkör változó volt, de mindig pozitív visszajelzést kapott a 

múzeum a látogatóktól és az ápolóktól is. A látogatók legtöbbször korai stádiumban szenvedő 

demens betegek, akik alapvetően kétféle környezetből érkeztek: vagy idősotthonból, vagy a 

saját otthonukból. Ez a két környezet eltérő szükségleteket, és sokszor eltérő eredményeket is 

eredményez. A program sikeressége mellett vannak nehézségek is, pl. a csoportok szállítása, 

hiszen az épület domboldalon található, mozgásukban korlátozott betegeknek nehezen megkö-

zelíthető, azonban kicsit távol esik más kiállítási épületektől, biztosítva ezzel a foglalkozások 

nyugodt, kellemes légkörét. 
 

 

1. kép: A norvégiai múzeum foglalkozásvezetője a felidézett korszaknak megfelelő ruhában  

A Den Gamle By dán múzeum 2004-ben indította el a demens betegek számára szóló prog-

ramot. Az indítást egy múzeumon belüli szemléletváltás előzte meg, a vezetésnek rá kellett 

jönnie arra, hogy egy múzeumnak más oldala is lehet a hagyományos szerepeken túl.  

Az első csoportot olyan személyek alkották, akik 1940-1950 között házasodtak össze. A 

házasságkötés erős emlék volt számukra, jól emlékeztek rá, ezért a múzeum munkatársainak  

adódott a lehetőség, hogy a Modern város kiállításegységben található Emlékezet házában ala-

                                                      
1 Az alább ismertetett múzeumi példák egy kérdőíves felmérés alapján kerülnek bemutatásra.  
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kítsák ki a program helyszínét. 2007 óta tartanak itt foglalkozásokat. A kiállításegységet köny-

nyű megközelíteni, a látogatókat akadálymentes környezet segíti (rámpák, lift). Az Emlékezet 

háza helyszínen két bolt működik. A Poul’s Radio nevű bolt mellett megtalálható itt egy kézi-

munkabolt, és egy 1950-es lakás is. A csoport betérhet a rádiókat árusító üzletbe, ahol zenét 

hallgathatnak vagy megnézhetik a kiállított eszközöket. A hímzéseket árusító boltban pedig a 

különböző varrástechnikákat vehetik szemügyre. Az 1950-ből származó lakás egy középosz-

tálybeli dán család lakása. A házaspárnak egy 6-7 év körüli gyermeke van, és a második gyer-

mekük érkezésére készülnek éppen. A hatéves gyermek még iskolában van, amikor a vendé-

gek, azaz a csoport megérkezik. A lakás egy konyhából, nappaliból, ebédlőből, hálóból és für-

dőszobából áll, berendezése hitelesen jeleníti meg az 1950-es éveket. Nemcsak a bútorok, ha-

nem a könyvek, az ajándékok, a szappan és a kávé, még a WC-papír is ebből az időszakból 

való. Céljuk az volt, hogy minél több emléket idézzenek fel indirekt módon a tárgyakon ke-

resztül. A kiállításegységben több téma köré rendeződhetnek a foglalkozások. Megtekinthetik 

egy kávéparti keretén belül az Emlékezet háza nevet viselő lakást. Ellátogathatnak egy kovács-

műhelybe. Részt vehetnek egy iskolai napon, tevékenykedhetnek a kertben, vagy belecsöppen-

hetnek egy születésnapi ünnepségbe is. Vannak az évkörhöz kötődő események, melyekre szin-

tén lehet programot szervezni, ilyen a karácsony vagy a húsvét. Illetve kapcsolódhat program 

nagy történelmi eseményekhez, mint az 1940-45 közötti megszállás időszaka. Az Emlékezet 

házában napi két programot tudnak biztosítani egész évben. Ugyanaz a csoport visszatérhet 

később más témára, ugyanerre a helyszínre. 

A látogatók úgy érkeznek meg a foglalkozás helyszínére, mintha vendégek lennének vala-

kinél. Dániában kávéra vendéget fogadni hagyományosan ismert szituáció, és mindenki szá-

mára ismerős elemekből áll; a viselkedési etikett kötött, a látogató-vendég tehát pontosan 

tudja, hogy mire számíthat. A látogató a háziasszonnyal és testvérével találkozik, akik a kor-

szaknak megfelelően vannak felöltözve, egyes szám első személyben vezetik a foglalkozást . 
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4. kép: A dániai példa 

A foglalkozásvezetők még a csoport érkezése előtt felveszik a kapcsolatot az otthonnal, 

ahonnan a látogatók érkeztek, hogy minél többet tudjanak meg róluk, betegségükről. A két, és 

fél órás program Dánia 1950-es éveiről szól, alapja az improvizáció. A vezetők drámai és kér-

dezéstechnikai képzést kaptak előtte. A csoport legfeljebb 10 fős lehet, ehhez két kísérő köte-

lező, ezen felül két fő a múzeum részéről van jelen. A foglalkozás vezetésére 8 fő áll rendel-

kezésre a múzeumban. Az erre képzett személyzet kivétel nélkül nőkből áll, akik rendelkeznek 

idősek ápolásában szerzett tapasztalattal (idősotthon, kórház). Az idősek otthonának vezetése 

pedig azt dönti el, hogy kik vehetnek részt ilyen foglalkozásra, ez általában a betegek aktuális 

kedélyállapotától függ. 

2014-ben már több mint 100 csoport vett részt a foglalkozáson. A foglalkozás hatása 3-4 

hétig tart, ezalatt az idő alatt a betegek kedélyállapota javul, érzelemkitöréseik enyhülnek. A 

múzeum az aarhusi egyetem pszichológiai intézetével együttműködve megállapította, hogy a 

betegeknek a foglalkozások hatására több apró emlék jut eszükbe, nagyobb kedvvel vesznek 

részt társasági eseményeken, sokkal szociálisabbak, reflektálnak egymás történeteire, vagyis 

kapcsolatteremtő képességük erősödik. Ez utóbbi általában a demens betegeknél fokozatosan 

leépül. 

Az angliai Beamish Museum demens betegek számára tervezett foglalkozásai általában két 

óra időtartamúak, illetve, ha a résztvevők ebédelni is szeretnének, két és fél órásak. A progra-

mokon legfeljebb 5 beteg és ugyanennyi ápoló vehet részt. A betegekről itt is előzetesen tájé-

kozódnak: a foglalkozás megrendelése során egy kérdőív segítségével felmérik, hogy a beteg 

mit részesít előnyben, mit szeret kevésbé, van-e hobbija stb. A felkészülést megnehezíti, hogy 

a papíralapú kérdőíveket sokszor csak későn, a foglalkozás megkezdésekor kapják vissza. A 

foglalkozásvezető a résztvevőket a saját tempójukban vezeti a helyszínre, ahol tea és keksz 

fogadja őket. Először be kell mutatkozniuk, majd egy hobbit, vagy zeneszámot, becenevet kell 

elmondaniuk magukról. A teázás után megmutatják nekik a berendezett házat, ahol a tárgyak-

ról felidézhetik gyerekkorukat, fiatal felnőttkorukat. Ez a programrész általában egy -. másfél 

óra hosszú. Ezután olyan témát vezetnek elő a foglalkozásvezetők, amelyek a bemutatkozást 

követő spontán beszélgetésben felmerülnek. Ilyen téma lehet a sütés, melynél lehetőség van 

receptek megbeszélésére, sütésre, közben éneklésre. További variációként 

kézműveskedhetnek: karácsonyi, húsvéti dekorációt, vagy egyszerűen csak pl. levendulazsákot 

készíthetnek, mely utána hazavihető. Beszélgethetnek egy tárgy kapcsán történetekről, meg-

beszélhetik, hogy kié lehetett az a tárgy. A foglalkozás végeztével visszakísérik őket a busz-

hoz, közben megbeszélik, hogy érezték magukat. 
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3. kép: Az angol példa 

A konkrét hatásokról az idősotthonokba ismét kérdőívet küldenek a múzeum munkatársai. 

Az elemzést megnehezíti, hogy csak félig, vagy nem teljesen kitöltött kérdőíveket kapnak visz-

sza. A múzeum rendelkezik ún. memóriadobozokkal, melyek egy-egy témához kötődően em-

lékezést elősegítő tárgyakat, újságcikkeket, képeket tartalmaznak, és a családtagok, otthonok 

részére kölcsönözhetőek. 
 

 

4. kép: Egy memóriadoboz tartalma 

A svéd Jamtli skanzen a program elindításának évében két csoportot fogadott, az ezt követő 

öt évben évente átlagosan 4 csoport vett részt a foglalkozásokon. A foglalkozási helyszínek 

két időmetszetet: az 1940-es és az 1975-ös éveket mutatják be. A program témáját a csoport 

határozza meg. Egy foglalkozás tervezésekor figyelembe veszik a résztvevők élettörténetét 

(születési hely, életmód, munkahelyek stb.), hogy a program olyan elemeket tartalmazzon, me-

lyek a betegekben kellemes emlékeket idéznek fel. Ilyen emlék lehet a kenyérsütés, melynél 

nemcsak a látvány, hanem az illatok, az ízek is fontos szerepet játszanak.  A foglalkozási hely-

színek kialakításánál minden olyan tárgyat elhelyezzenek, amik az adott időszakban haszná-

latban lehettek. Ezek a tárgyak illeszkednek mindig a tárgyalt témához: : pl. az ács kunyhójá-

nak megtekintésekor fűrészelnek, lekérgezik a fát. A tárgyakat eredeti környezetükben  hasz-

nálják. A foglalkozás kezdetén az 1940-es évek házában, a kis konyhában mutatkoznak be 

egymásnak a résztvevők. Ez a találkozás általában kávézás; a foglalkozás vezetői segítséget 

kérnek a betegektől a sütésben, vagy a kávé elkészítésében. A kávét eredeti tűzhelyen főzik, a 

sütemény is ilyenben sül, a szobát elárasztja az illat, közben fényképeket nézegetnek közösen 

arról, hogy hol lehetett fontos a kávé. A képek általában a résztvevők lakóhelyéről származnak. 

Ilyenkor a résztvevők már a nappaliban ülnek, összetolt asztalok körül. Ha a beszélgetés na-

gyon vidám, akkor énekelni is szoktak. A foglalkozás végén a résztvevők megkapják a „hét 

levelét”, amin fotók vannak a találkozóról, valamint kapnak egy olyan tárgyi emléket, ami a 

foglalkozás alatt készült, ez lehet sütemény is, ami emlékezteti őket a következő találkozásra. 

A foglalkozások nem kötött forgatókönyv szerint zajlanak, hanem mindig a résztvevők érdek-

lődése, kíváncsisága vezeti. Ha a szekrényben lévő fehérneműre kíváncsiak, akkor abból indul 

ki a beszélgetés. 

A foglalkozások résztvevői vagy idősotthonok lakói vagy otthon élők, jelentkezhetnek cso-

portosan vagy egyénileg is. A foglalkozásokon jelen kell lennie vagy az otthon egy munkatár-

sának, vagy egy családtagnak is. (Egy negatív tapasztalatból kiindulva, mikor két férfi agresz-

szíven reagált egymásra, ez a jelenlét kötelező.) A foglalkozáson 4-7 fő vehet részt, és egy-két 
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ápoló kísérő. A foglalkozásvezetőket nem képezték ki külön erre a feladatra. Önkénteseket 

nem alkalmaznak foglalkozásvezetőnek, kivéve nyílt napokon. 

A program bemutatása: AHA-program2 

A bemutatott programokból látszik a közös cél, azonban az is, hogy a résztvevő országok eltérő 

módon dolgoznak, eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezeket az elképzeléseket, tapasztala-

tokat fogja össze a közösen beadott pályázat, mely a fent leírt címet viseli, utalva az együtt-

működő felek azon szándékára, hogy a programmal kapcsolatba kerülők egy úgynevezett aha -

élményben részesüljenek, vagyis rácsodálkozzanak arra, hogy a múzeumok a széles látogatói 

rétegek által ismert kiállítás bemutatási feladatokon túl milyen szerepet vállalhatnak a demens 

betegek részére szóló programok jelenleg nagyon is szűk palettáján.  

Számos kutatás igazolja, hogy az agyi megbetegedésekkel kapcsolatos betegségek kezelésé-

ben, az állapot lehetőség szerint minél lassabb romlásának fenntartásában a zene és a tánc nagyon 

jó hatással volt a vizsgált betegekre.3 A demens betegek részére szervezett, kulturális örökséget 

felhasználó programok hatásainak vizsgálatára azonban még kevés kutatás irányult, annak elle-

nére, hogy tudható, a demens betegek emlékeinek legnagyobb része a fiatal felnőtt korukból 

származik. Az ezen időszakkal kapcsolatos emlékek a legnagyobb részben a múzeumokban ta-

lálhatók meg. A programban résztvevő intézmények ezért azzal a céllal láttak neki saját demens 

programjaik vizsgálatának, a szentendrei Skanzen pedig a program kifejlesztésnek, hogy egy 

bármely intézmény által használható, kipróbált és tudományos módszerekkel vizsgált program 

részletes forgatókönyvét készítsék el. Emellett cél, hogy ne csak a szociális otthonokban élő 

betegekhez jusson el a program, hanem az otthonukban, a családjaikkal élő betegekhez is. To-

vábbá cél, hogy az otthonokban dolgozó ápolók, és a betegeket az otthonukban ápoló hozzátar-

tozók a kulturális örökség elemeinek felhasználásával kidolgozott programforgatókönyveket 

kapjanak, ezzel is segítve a betegek mindennapjainak javítását, színessé tételét. A program tudo-

mányos vizsgálatának feladatát pedig a svédországi Linneuniversitetet, az angliai Newcastle-i 

egyetem, valamint az Aarhusi egyetem munkatársai végzik. 

A múzeumok feladata tehát egy olyan program kidolgozása, amely jól használható és pre-

cízen kidolgozott, az egyetemek pedig a programok vizsgálata során arra kell választ adjanak, 

hogy a kidolgozott program milyen hatással bírt a vizsgált betegek jóllétét illetően.  

A múzeumi program során a betegek kísérőik segítségével keresik fel a múzeumokat, ahol 

egy kellemes délelőttöt töltenek el, szinte vendégségben: tea, kávé vagy sütemény mellett a 

múzeum enteriőreiben minden alakalommal valamilyen közös tevékenységet végezve. A mú-

zeumi kirándulás lényege, hogy a múzeumi enteriőrök bútoraival, miliőjével azt az alapvetően 

kellemes kort elevenítsük fel, amely a betegek legaktívabb életszakasza volt, hiszen, ahogy 

fentebb is említettük, ez az az időszak, amelyre a legjobban emlékeznek. Ahhoz, hogy a prog-

ramok összehasonlíthatóak legyenek, fontos, hogy a résztvevők enyhe fokú demenciában szen-

vedjenek, valamint szükség volt egy, az egyetemek iránymutatási szerint dokumentálható kö-

zös programmenet kidolgozására. Kérdőíveket töltenek ki a betegek ápolói és hozzátartozói, 

amelyekben a program előtt és után arról nyilatkoznak, hogy milyen hatása volt a programnak 

a betegek állapotára; a programban résztvevő betegeket pedig a program előtt és után arról 

                                                      
2 A program pontos címe: Active Ageing & Heritage in Adult Learning. 
3 Az eredmény bővebben olvasható:  Kollár János: Zeneterápia az Alzheimer-kóros betegek kezelésében Ponticulus 

Hungaricus X. évfolyam 4. szám (2006. április) 
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kérdezzük, hogy tudják-e, hova mennek, mentek kirándulni, illetve arról, hogy a múzeumi 

program során hogy érezték magukat. 

Az összeggyűjtött – 100-150 résztvevő bevonásával keletkezett – kérdőívek adatait az 

egyetemek elemzik, majd egy nemzetközi tanulmányban teszik közzé.  

A szentendrei Skanzenben tervezett program ismertetése 

A program tehát a fent ismertetett foglalkozások módszereit, tapasztalatait felhasználva az öt 

résztvevő intézményben közös vázra épül. A résztvevő országok közül egyedül Magyarorszá-

gon nem indult még hasonló program, így a kutatásban mint kontrollcsoport is szerepelünk. A 

program sikeres elkezdéséhez számos előkészületre van szükség, kiemelt jelentőséggel bír a 

résztvevő kollégák tájékoztatása, ismereteinek bővítése, így belső képzéseket szerveztünk, ahol 

a demencia fogalmával, a demens betegekkel való bánásmóddal, foglalkozástípusokkal, külföldi 

példákkal ismerkedtünk. Szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a Semmelweis Egyetem Egészség-

tudományi Karának Ápolástan tanszékével, valamint az Olajág Otthonnal. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megvalósítandó program helyszínének kiválasztásakor 

fontos kérdéseket vetett fel, hogy egy épületben zajlódjanak-e a programok, és ezen épület 

legyen akadálymentesített, és teljes mértékig demonstrációs tárgyakkal berendezett, vagy 

használjuk a jól megközelíthető, mosdók közelében lévő kiállításokat kulisszaként. A döntés 

végül a második pontra esett, a téma és a környezeti feltétek és adottságok határozzák meg a 

foglalkozási helyszínt. 

A foglalkozások témája az öt országban egységesen a különleges nap. A témaválasztást 

indokolja, hogy a különleges nap témája, ami lehet egy vasárnap, az ünnepi készülődés egy 

napja vagy egy kellemes kirándulás is, elég tág ahhoz, hogy ország és a résztvevő múzeumok 

kiállatásaihoz igazodó, kellemes emlékeket felidéző program jöjjön létre. A szentendrei prog-

ram első foglalkozásainak az adventi készülődés adja majd a keretet. A foglalkozásokon a 4-6 

résztvevő mellett két foglalkozásvezető, egy önkéntes, valamint a kísérő intézmény dolgozói  

vesznek majd részt. Nagyon fontos, hogy a foglalkozás egy jó hangulatú, kötelezettségektől 

mentes együttlét legyen, így a látogatók vendégségbe érkeznek a Múzeumba. A demens bete-

gek folyamatos hidratálására is figyelnünk kell, így a program során közös tea, kávé, szörp 

mellett zajlik a beszélgetés. Az emlékek felidézése pedig a kulturális örökségünk felhasználásá-

val történik. A program alapját a folklórszövegek, slágerek mellett elsősorban a témához szoro-

san kötődő tárgyak adják. Az emlékezést segíti az is, hogy a foglalkozásvezetők az érkező bete-

gek fiatalkorának (ötvenes, hatvanas évek) jellemző viseletében végzik a munkájukat. 

A foglalkozások mellett a program célja nemcsak a demenseknek szóló speciális program 

kialakítása, hanem a demensekkel élő vagy együtt dolgozó családtagok, intézmények részére 

olyan hazavihető tudás, módszertan kialakítása, ahol a kulturális örökséget mint az emlékezés 

eszközét használják fel. Célunk az angol példához hasonló kölcsönözhető memóriadobozok 

létrehozása is. 

Látható tehát, hogy a 21. század múzeumának kiemelt feladata kell legyen, hogy a múzeu-

mok hármas funkcióján túl – gyűjtés, megőrzés, közzététel – a társadalmi felelősségvállaláshoz 

is csatlakozzanak. Ennek egyik, a korábbi programokhoz – pl.: hátrányos helyzetű vagy fogya-

tékkal élők múzeumi tanulásának segítése – illeszkedő részei lehetnek a demens betegeknek 

szóló múzeumi programok. 
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